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De mystieke literatuur in de volkstaal in Europa begint 
in de Nederlanden, in de dertiende eeuw, in Brabant, en 
wel met twee auteurs: de cisterciënzerin Beatrijs van Na-
zareth (1200–1268) en de mysterieuze Hadewijch, van wie 
we geen biografische gegevens hebben. Van Beatrijs heb-
ben we slechts één kort traktaat, maar Hadewijch heeft 
een omvangrijk oeuvre geschreven van Brieven, Rijm-
brieven, Gedichten (die eigenlijk liederen waren) en een 
Visioenenboek. Wie dit van naderbij bekijkt, ziet dat de 
mystieke literatuur in de volkstaal niet begint met enkele 
schuchtere, stuntelige, voorzichtige pogingen, maar wel 
met een grandioze ouverture waarin alle grote thema’s 
van de christelijke mystieke theologie aanwezig zijn, be-
schreven met verrassende trefzekerheid. Latere schrij-
vers, zoals Jan van Ruusbroec (1293–1381), Johann Tauler 
(c.1300–1361) of Hendrik Herp (1400–1478), hebben al die 
thema’s verder uitgewerkt in grote syntheses. 

Vanzelfsprekend verschijnt in de dertiende eeuw in 
Brabant deze mystieke volkstalige literatuur niet uit het 
niets. Er gaat een rijke Latijnse traditie aan vooraf, zo-
als bij de diepzinnige cisterciënzerauteur Willem van 
Saint-Thierry (1075–1148). Hadewijch heeft zich funda-
menteel laten beïnvloeden door zijn theologie. Ze heeft 
er een creatieve voortzetting aan gegeven, en wel in het 
Middelnederlands, hoewel ze klaarblijkelijk uitstekend 
het Latijn beheerste. 

Hadewijch schrijft trefzeker en met gezag. Geheel haar 
inzicht kan eigenlijk met één kort zinnetje samengevat 
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worden: ‘mint de minne  ’ (Brief 20). Jan van Ruusbroec 
heeft het trouwens later van haar overgenomen (Van 
seven trappen, regel 1106-1111). Het probleem voor de he-
dendaagse lezer is natuurlijk dat wij een ander begrip 
hebben van wat minne (liefde) is. De hedendaagse lezer 
denk spontaan aan een gevoelsbeweging. Dat is het bij 
Hadewijch en Ruusbroec niet in de eerste plaats. Minne 
heeft zeker gevoelde en doorvoelde aspecten, maar is 
eerst en vooral een relationele term (hoghe minne es: deen 
vor dander  ; ‘de hoogverheven minne is: de-ene-voor-de-
ander,’ Brief 1). Het gaat om het toebehoren van de ene 
geliefde aan de andere (dilectus meus mihi et ego illi, ‘Mijn 
geliefde is van mij en ik van hem,’ Hgl. 2, 16). En vooral 
heeft minne een theologische betekenis die in de eenen-
twintigste eeuw wellicht niet evident is. Het gaat bij Ha-
dewijch immers ten diepste en in wezen om de absolute, 
eeuwige, goddelijke liefde van de Vader, Zoon en hun bei-
der Geest. Die minne is de oorsprong van alles wat bestaat. 
Die minne beminnen, echt en ten volle beminnen — dat is 
de imperatief van Hadewijch. Daar wil ze haar lezers toe 
aansporen, kost wat kost. 

Dit is natuurlijk niets minder dan de ontmoeting 
van de hemel en de aarde, van tijd en eeuwigheid. Aldus 
brengt Hadewijch haar lezers, radicaal en zonder com-
promissen, naar de kern van het christelijke geloof, en 
in het bijzonder naar Hem die in het centrum van het 
christelijke geloof staat: de godmens Jezus Christus. In 
haar liederen noemt ze Hem wel eens ‘de minnaar van de 
minne’. Dat wil zeggen: Hij is degene die het duizeling-
wekkende gebod ‘mint de minne  ’ helemaal  volbrengt, 
terwijl wij — zo klaagt Hadewijch — daarbij steeds weer 
tekort schieten. Geen wonder dat we tekort schieten, 
want de minne eist letterlijk alles, de hele mens, met al 
diens dimensies. Verbondenheid met deze ‘minnaar van 
de minne  ’ is voor de mens dus een kwestie van leven en 
dood. Dat verklaart Hadewijchs krachtige en passievolle 
toon, dat is de reden dat in haar optiek het innerlijke tu-
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mult gezond en levengevend is. Niets is dodelijker voor 
de mens dan het rustige in-zichzelf-opgesloten-zitten. 

Het is opmerkelijk dat Hadewijch als auteur verschil-
lende literaire genres heeft beoefend. Sommige van haar 
gedichten — zoals gezegd zijn het eigenlijk liederen, 
maar we bezitten niet alle melodieën — zijn meester-
werken, die tot de canon van de Europese literatuur be-
horen. Haar visioenenboek is een moeilijk toegankelijk 
document, dat duidelijk niet voor grote verspreiding 
bestemd was. In haar Brieven is Hadewijch echter heel 
benaderbaar. Ze spreekt persoonlijk, soms in een kort 
briefje, soms in een lang traktaat, over dat wat haar (en de 
geadresseerde) oprecht ter harte gaat. 

Hadewijch is een trefzeker en gezagvol auteur. Maar 
haar teksten zijn zeker niet gemakkelijk. Voor een deel 
heeft dat te maken met haar taal. Het Middelnederlands 
van de dertiende eeuw staat ver af van het Nederlands van 
vandaag, en wie de editie van de oorspronkelijke Middel-
nederlandse tekst van haar oeuvre ter hand neemt en die 
begint te lezen, ziet al snel dat haar taal niet eenvoudig 
is. Zelfs een enigszins geoefende lezer moet nog vaak 
naar het woordenboek grijpen om de oorspronkelijke 
nuances van woorden of uitdrukkingen op te zoeken. 
Het heeft bovendien ook te maken met de inhoud. Ha-
dewijch schrijft niet voor een brede lezerskring, maar 
voor een relatief kleine groep van gelijkgezinden, die de 
hoofdlijnen van haar overtuiging goed kennen. Ze hoeft 
niet alles uit te leggen; een half woord is voor haar oor-
spronkelijke lezers al voldoende. Voor de hedendaagse 
lezer is dat natuurlijk niet steeds het geval, en daarom 
gebeurt het vaak dat zinnen en passages raadselach-
tig klinken, zelfs obscuur. Daarom is het heel goed en 
lovenswaardig dat de voorliggende vertaling getracht 
heeft om de drempel voor de hedendaagse lezer wat la-
ger te leggen, zonder afbreuk te doen aan de kracht van 
Hadewijchs teksten.
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De bedoeling van de vertaling door Agnes Hoffschulte 
is om dit rijke tekstcorpus van Hadewijchs Brieven toe-
gankelijk te maken voor het Nederlandstalige lezerspu-
bliek dat niet gespecialiseerd is in de Middelnederlandse 
mystieke literatuur. De specialisten hebben de editie door 
prof.     dr. Jozef Van Mierlo S.J., een erudiet standaardwerk 
uit 1947, met een enorme veelheid aan uitleg. Maar een 
toegankelijke vertaling is iets anders. Dat heeft Agnes 
Hoffschulte nagestreefd, met de intentie om de kracht 
van Hadewijchs woorden — en ook de frisse directheid 
ervan — te bewaren. Niet omwille van die woorden zelf, 
maar omwille van wat Hadewijch met die woorden heeft 
willen zeggen. Op die manier kan Hadewijchs radicale 
overtuiging ook vandaag gelezen worden.


